
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei 

 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. l. - (1) Prezenta lege reglementează modul de înfiinţare, 
organizare şi funcţionare a instituţiei creşă. 

(2) Scopul creşei este de a asigura creşterea, educarea şi 
îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani. 

(3) Pot frecventa creşa şi copiii ce au împlinit vârsta de trei ani 
în cursul anului în care pot fi înscrişi la grădiniţă. 

(4) Beneficiarii serviciilor asigurate de creşa sunt copiii din 
această categorie de vârsta ai căror părinţi sau susţinători legali, 
cetăţeni români, străini sau apatrizi desfăşoară o activitate lucrativă, 
urmează cursurile unor instituţii de învăţământ ori se află în alte 
situaţii ce nu le permit să-şi îndeplinească în mod permanent 
obligaţiile părinteşti ce le revin. 

 
Art. 2. - (1) In funcţie de forma de proprietate, de constituire şi 

de modul de administrare a patrimoniului, creşa poate fi publică sau 
privata. 
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(2) Creşa publică se înfiinţează de consiliul local, iar creşa 
privată se înfiinţează de entităţi private. 
 

Art. 3. - (1) Serviciile oferite de creşă se realizează prin 
activităţi complexe, specifice acestei categorii de vârstă, proprii 
puericulturii, specialitate a pediatriei, pentru a asigura creşterea, 
îngrijirea şi educarea corespunzătoare a copiilor ce o frecventează. 

(2) Pentru atingerea scopului, creşa îndeplineşte, următoarele 
atribuţii: 

a) organizează şi asigură un regim raţional de viaţă, în vederea 
dezvoltării normale, somatice şi psihomotorii, a copiilor; 

b) asigurară o alimentaţie raţională şi individualizată; 
c) ia măsurile corespunzătoare pentru creşterea rezistenţei 

specifice şi nespecifice a organismului copiilor; 
d) asigură un program educativ complex, adaptat pe grupe de 

vârstă, în vederea stimulării dezvoltării sănătoase, fizice şi psihice a 
copiilor şi a însuşirii deprinderilor igienice adecvate vârstei; 

e) ia măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor; 
f) acordă primul ajutor şi asigură îngrijirile medicale necesare în 

caz de îmbolnăvire, până la internarea copilului într-o unitate 
spitalicească sau până la preluarea acestuia de către părinţi ori de către 
susţinătorul legal. 

(3) Potrivit atribuţiilor ce-i revin şi a responsabilităţilor asupra 
copiilor din această categorie de vârsta, creşa este unitate sanitară. 

(4) In îndeplinirea atribuţiilor sale, creşa colaborează cu 
consiliul local, respectiv cu entitatea privata care a înfiinţat-o, cu 
Ministerul Sănătăţii, cu Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a 
municipiului Bucureşti, cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 
sau a municipiului Bucureşti, cu organizaţii neguvernamentale şi cu 
alte entităţi din ţară ori din străinătate. 

(5) Activitatea din creşă este coordonată metodologic de către 
Direcţia de Sănătate Publică judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti, pentru respectarea condiţiilor legale la avizare pentru 
înfiinţare şi funcţionare şi pentru aplicarea criteriilor de normare şi de 
evaluare profesională a personalului stabilite de Ministerul Sănătăţii. 

(6) Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului 
Bucureşti va evalua creşa, la intervale de doi ani, sub aspectul 
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îndeplinirii condiţiilor avute în vedere la acordarea avizului conform 
pentru înfiinţare. 

(7) Termenul de doi ani este calculat de la data publicării 
normelor de aplicare a prezentei legi, pentru creşele ce funcţionează la 
data intrării în vigoare prezentei legi, respectiv de la data înfiinţării 
creşelor noi. 

 
CAPITOLUL II 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei 
 

Art. 4. - Creşa publică sau privata se poate înfiinţa numai în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de Regulamentul de 
organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre de Guvern. 
 

Art. 5. - (1) Creşa publică se înfiinţează, cu personalitate 
juridică, prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform prealabil 
al Direcţiei de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului 
Bucureşti. 

(2) Obligaţia obţinerii avizului conform prealabil revine, de 
drept, entităţii publice ori private care doreşte înfiinţarea creşei, prin 
depunerea unei cereri la Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a 
municipiului Bucureşti. 

(3) Creşa publică poate fi desfiinţată prin hotărâre a consiliului 
local dacă nu pot fi îndeplinite condiţiile de funcţionare. 

(4) Creşa publică se poate reorganiza sau restructura, prin 
hotărârea consiliului local, numai cu obţinerea, în prealabil, a avizului 
conform din partea Autorităţii de Sănătate Publică judeţeană sau a 
municipiului Bucureşti, în condiţiile respectării normelor legale 
aplicabile creşei. 

(5) Creşa privată se înfiinţează şi se desfiinţează prin hotărârea 
organului de conducere al entităţii private. 

(6) Creşa privată se poate reorganiza sau restructura prin 
hotărârea organului de conducere al entităţii private, numai cu 
obţinerea, în prealabil, a avizului conform din partea Direcţiei de 
Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, aviz dat în 
condiţiile respectării normelor legale aplicabile creşei. 
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(7) Creşa se poate înfiinţa în municipii, oraşe şi comune, cu 
program zilnic sau săptămânal, în funcţie de solicitările părinţilor sau 
a susţinătorilor legali ai copiilor. 

 
Art. 6. - (1) Creşa este organizată pe grupe de vârstă după cum 

urmează: 
a) grupa mică, constituită din copiii cu vârsta de până la un an; 
b) grupa mijlocie, constituită din copiii cu vârste cuprinse între 

un an şi doi ani; 
c) grupa mare, constituită din copiii cu vârste cuprinse între doi 

ani şi trei ani. 
(2) Pot continua frecvenţa creşei, în cadrul grupei mari, şi copiii 

care împlinesc vârsta de trei ani, numai până la începerea anului 
şcolar de grădiniţă. 

(3) Structura organizatorică a creşei publice sau private 
cuprinde: 

a) primirea copiilor; 
b) izolatorul pentru afecţiuni contagioase; 
c) cabinetul medical; 
d) camera de grupă, cu spaţii destinate pentru somn, pentru 

joacă, pentru servitul mesei, oficiul alimentar şi grupuri sanitare; 
e) camera de alăptare; 
f) bucătăria; 
g) oficiul dietetic; 
h) spatii   administrative   şi   anexe   gospodăreşti   necesare   

bunei funcţionări. 
 

Art. 7. - Creşa se organizează şi funcţionează conform 
prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare aprobat prin hotărâre de Guvern. 

 
Art. 8. - Autorizaţia sanitară de funcţionare a creşei se emite în 

condiţiile legii, potrivit normelor aprobate pentru unităţile sanitare. 
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CAPITOLUL III 
Conducerea creşei şi structura de personal 

 
Art. 9. - (1) Creşa este condusă de un director. In exercitarea 

atribuţiilor sale, directorul emite decizii. 
(2) Directorul reprezintă creşa în raporturile cu terţii. 
(3) Directorul îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator 

de credite. 
(4) Directorul angajează personalul creşei, în condiţiile legii. 
(5) Funcţia de director se ocupă pe bază de concurs sau examen, 

după caz, organizat în condiţiile legii de către consiliul local în 
subordinea căruia se află creşa sau de către entitatea privată care a 
înfiinţat-o. 

(6) Comisia de concurs sau examen se stabileşte, după caz, prin 
hotărâre a consiliului local sau prin hotărârea organului de conducere 
al entităţii private care a înfiinţat-o. 

(7) Din comisia de concurs, constituită la nivel de consiliu local 
ori la entitatea privată angajatoare, va face parte şi un reprezentant al 
Direcţiei de Sănătate Publică judeţeană sau a municiupiului Bucureşti. 

(8) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director trebuie să fie 
absolvenţi cu studii superioare de lungă durată, licenţiaţi în medicină, 
economie sau psihologie. 

(9) Directorul îşi va exercita atribuţiile în baza unui cotract de 
management încheiat cu consiliul local sau cu reprezentantul entităţii 
private, după caz. 

(10) La modificarea sau încetarea contractului de management, 
activitatea directorului va fi evaluată de către consiliul local sau de 
reprezentantul entităţii private, împreună cu un reprezentant al 
Direcţiei de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. 

(11) Forma contractului de management se stabileşte de 
Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Administraţiei şi 
Internelor. 

 
Art. 10. - în cadrul creşei publice se organizează un consiliu 

director, organ deliberativ de conducere. Directorul în funcţie este şi 
preşedintele consiliului director. 
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Art. 11. - Atribuţiile directorului, constituirea şi funcţionarea 
consiliului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a creşei. 

 
Art. 12. - Structura de personal a creşei cuprinde: 
a) corpul medicilor pediatri; 
b) corpul asisteţilor medicali de pediatrie; 
c) corpul infirmierelor; 
d) alţi specialişti necesari pentru realizarea scopului creşei 

(logoped, psiholog, educator etc); 
e) corpul personalului administrativ. 
 
Art. 13. - (1) Statul de funcţii şi structura posturilor se oprobă 

prin hotărâre a consiliul local sau de organul de conducere al entităţii 
private ce a înfiinţat creşa, la propunerea conducerii acesteia. 

(2) Încadrarea pesonalului pe posturi se face pe bază de concurs 
sau examen, după caz, organizat, în condiţiile legii, de către creşa 
angajatoare. 

(3) Drepturile şi obligaţiile personalului din creşă se stabilesc de 
conducerea creşei, prin fişa postului, în concordanţă cu normele legale 
şi ale contractului colectiv de muncă aplicabile. 
 

Art. 14. - Normarea pentru fiecare categorie de personal din 
creşă şi criteriile de evaluare profesională ale acestora se stabilesc prin 
ordin al ministrului sănătăţii. 
 

Art. 15. - Salarizarea personalului din creşa se face potrivit 
normelor legale aplicabile unităţilor din sistemul de sănătate. 
 

Art. 16. - Pregătirea şi formarea continuă a personalului din 
creşă se asigură, în condiţiile legii, prin instituţii de învăţământ 
acreditate, raportat la fiecare categorie profesională în parte şi în baza 
planului anual propriu. 
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CAPITOLUL IV 
Finanţarea creşei 

 
Art. 17. - Cheltuielile pentru înfiinţarea creşei sunt asigurate, 

după caz, de la bugetul autorităţii administrative publice locale, prin 
hotărârea consiliului local, sau de către entitatea privată care o v-a 
înfiinţa. 
 

Art. 18. -  (1)  Finanţarea cheltuielilor necesare bunei  
organizări  şi funcţionări a creşei din sistemul public se asigură din 
următoarele surse: 

a) sume de la bugetul consiliului local; 
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
c) contribuţii lunare ale părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 

copiilor; 
d) sume rezultate din contractul încheiat cu Casa judeţeană de 

Asigurări de Sănătate, pentru serviciile medicale prestate; 
e) donaţii; 
f)  sponsorizări; 
g) alte surse legale. 
(2) Finanţarea cheltuielilor necesare bunei organizări şi 

funcţionări a creşei private se realizează din: 
a) sume alocate de către entitatea privată care a înfiinţat-o; 
b) contribuţii lunare ale părinţilor sau ale reprezentanţilor legali 

ai copiilor; 
c) sume rezultate din contractul încheiat cu Casa judeţeană de 

Asigurări de Sănătate, pentru serviciile medicale prestate; 
d) alte sume atrase, în condiţiile legii. 
(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru creşă se aprobă, după 

caz, de consiliul local municipal, orăşenesc ori comunal sau de 
entitatea privată ce a înfiinţat-o, la propunerea directorului acesteia. 
 

Art. 19. - (1) La creşa cu program săptămânal, pentru asigurarea 
alimentaţiei copiilor, o parte din cheltuielile ce se efectuează în acest 
sens sunt acoperite cu sumele încasate din contribuţia părinţilor sau a 
susţinătorilor legali ai copiilor. 
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(2) Alocaţia de hrană pentru consumurile din creşă se stabileşte 
prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(3) Contribuţia lunară a părinţilor sau a susţinătorilor legali ai 
copiilor ce frecventează creşa publică se stabileşte prin hotărâre de 
Guvern, în funcţie de veniturile lunare ale acestora şi de numărul de 
copii aflaţi în întreţinerea lor. 

(4) Contribuţia lunară a părinţilor sau a susţinătorilor legali ai 
copiilor ce frecventează creşa privată se stabileşte de conducerea 
entităţii ce a înfiinţat-o. 

(5) Suma încasată din contribuţia părinţilor rămâne la dispoziţia 
creşei.  

Art. 20. - Contribuţia lunară datorată de părinţii sau susţinătorii 
legali ai copilului ce frecventează creşa poate fi achitată şi cu tichete 
de creşă, potrivit legii. 
 
 

CAPITOLUL V 
Contravenţii şi sancţiuni 

 
 

Art. 21. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după 
cum urmează: 

a) nerespectarea prevederilor art. 4 şi se sancţionează cu amendă 
de la 50.000 la 100.000 lei. 

b) nerespectarea prevederilor art.7 se sancţionează cu amendă de 
la 1.500 la 3.000 lei sau cu avertisment. 

(2) Odată cu constatarea contravenţiei se dispune şi suspendarea 
activităţii până la intrarea în legalitate. 

(3) Sancţiunea contravenţională de la alin.l lit.a se aplică, după 
caz, reprezentantului unităţii administrative sau al entităţii private care 
au înfiinţat creşa. 

(4) Sancţiunea contravenţională de la alin.l lit.b se aplică 
directorului creşei. 
 

Art. 22. - Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac 
de către persoane împuternicite de consiliul local şi Direcţia de 
Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. 
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Art. 23. - Prevederile art.21 se completează cu dispoziţiile 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin                 
Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

CAPITOLUL VI 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 
 

Art. 24. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Sănătăţii elaborează normele de punere în 
aplicare a acesteia. 

(2) In termenul prevăzut la alin. l prin hotărâre de Guvern, se 
aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a creşei şi formă 
contractului de management. 
 

Art. 25. - Creşele care funcţionează la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, în termen de doi ani, de la publicarea normelor de 
înfiinţare şi funcţionare, vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea 
acestora. 
 

Art. 26. - Structura de personal din creşă şi normarea acestuia se 
vor adapta în termen de 120 de zile de la data publicării normativelor 
în cazul creşei publice şi în termen de 90 de zile în cazul creşei 
private. 
 

Art. 27. - In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Sănătăţii va emite normativele şi criteriile 
de evaluare a personalului din creşe. 
 

Art. 28. - In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, prin hotărâre de Guvern, se stabilesc plafoanele cu 
contribuţia lunară a părinţilor sau a susţinătorilor legali ai copiilor ce 
frecventează creşa. 
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Art. 29. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă 
Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.507 
din 30 iulie 2007 şi orice alte dispoziţii contrare. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de                  
Camera Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2)      
teza a III-a  din Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
Roberta  Alma Anastase 

 
 


